
แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือน้้าด่ืม  (ประจ้าเดือน ต.ค 55) 615.00 บาท ตกลงราคา นายรุ่งโรจน ์ บรรดาศักด์ิไพศาล  นายรุ่งโรจน ์ บรรดาศักด์ิไพศาล  เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส้านกังานปลัด) 615.00 บาท 615.00 บาท

2 ซ้ือน้้ามนั (ประจ้าเดือน ต.ค 55) 5,300.00 บาท ตกลงราคา บริษทัแสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั บริษทัแสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส้านกังานปลัด) 5,300.00 บาท 5,300.00 บาท

3 ซ้ือหนงัสือพมิพ ์(ประจ้าเดือน ต.ค 55) 620.00 บาท ตกลงราคา ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส้านกังานปลัด) 620.00 บาท 620.00 บาท

4 ซ้ือกระดาษต่อเนื่อง 1,200.00 บาท ตกลงราคา ร้าน คณะบคุคลเอม็คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอเอ ร้าน คณะบคุคลเอม็คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอเอ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส้านกังานปลัด) 1,200.00 บาท 1,200.00 บาท

5 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ข้อความ 117.00 บาท ตกลงราคา หจก.นวิสากลพลาซ่า หจก.นวิสากลพลาซ่า เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส้านกังานปลัด) 117.00 บาท 117.00 บาท

6 ซ้ือหมกึเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,500.00 บาท ตกลงราคา ร้าน พ ีเอส กอ๊ปปี้ ร้าน พ ีเอส กอ๊ปปี้ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (กองคลัง) 4,500.00 บาท 4,500.00 บาท

7 ซ้ือกระดาษปกแข็ง  A4 120.00 บาท ตกลงราคา หจก.นวิสากลพลาซ่า หจก.นวิสากลพลาซ่า เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (กองคลัง) 120.00 บาท 120.00 บาท

8 ซ้ือกระดาษโรปก 3,556.00 บาท ตกลงราคา ร้าน คลังนานาภณัฑ์ ร้าน คลังนานาภณัฑ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (กองคลัง) 3,556.00 บาท 3,556.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน ตลุาคม  พ .ศ. 2555 ประจ าปงีบประมาณ 2556                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคาผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอวิธ/ีซ้ือ 



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

9 ซ้ือน้้ามนั (ประจ้าเดือน พ.ย 55) 4,000.00 บาท ตกลงราคา บริษทัแสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั บริษทัแสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส้านกังานปลัด) 4,000.00 บาท 4,000.00 บาท

10 ซ้ือน้้าด่ืม  (ประจ้าเดือน พ.ย 55) 540.00 บาท ตกลงราคา นายรุ่งโรจน ์ บรรดาศักด์ิไพศาล  นายรุ่งโรจน ์ บรรดาศักด์ิไพศาล  เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส้านกังานปลัด) 540.00 บาท 540.00 บาท

11 ซ้ือหนงัสือพมิพ ์(ประจ้าเดือน พ.ย 55) 600.00 บาท ตกลงราคา ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส้านกังานปลัด) 600.00 บาท 600.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน ตลุาคม  พ .ศ. 2555 ประจ าปงีบประมาณ 2556                                                                                 

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธ/ีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 จ้างเหมารถ -รับส่ง (ศพด.)  ต.ค. 55 7,150.00  บาท ตกลงราคา นายอทุยั  ทองมี นายอทุยั  ทองมี เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส่วนการศึกษา) 7,150.00  บาท 7,150.00  บาท 

2 จ้างเหมา อาหาร  (ศพด.) ต.ค55 10,140.00 บาท ตกลงราคา นายธีระวัฒน ์ พมิพท์อง นายธีระวัฒน ์ พมิพท์อง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส่วนการศึกษา) 10,140.00 บาท 10,140.00 บาท

3 จ้างเหมา คนงานท้าความสะอาด (ศพด.) ต.ค55 3,315.00 บาท ตกลงราคา นางดลศญา  ราศี นางดลศญา  ราศี เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส่วนการศึกษา) 3,315.00 บาท 3,315.00 บาท

4 จ้างเหมา ยาม ( ประจ้าเดือน ต.ค.55) 7,905.00 บาท ตกลงราคา นายสุชาติ  ประจง นายสุชาติ  ประจง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส้านกังานปลัด) 7,905.00 บาท 7,905.00 บาท

5 จ้างเหมาดูดส่ิงปฎกิลู 800.00 บาท ตกลงราคา นายบวัพนัธ์   ผ่องแผ้ว    นายบวัพนัธ์   ผ่องแผ้ว    เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส้านกังานปลัด) 800.00 บาท 800.00 บาท

6 จ้างเหมาล้างท้าความสะอาด ( แอร์ ) 1,300.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ช. ช่างช้านาญ ร้าน ช. ช่างช้านาญ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส้านกังานปลัด) 1,300.00 บาท 1,300.00 บาท

7 จ้างเหมาเข้าเล่มข้อบญัญัติ+ถ่ายเอกสาร 1,620.00 บาท ตกลงราคา ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี้ ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี้ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส้านกังานปลัด) 1,620.00 บาท 1,620.00 บาท

8 จ้างเหมาลงโปรแกรม 350.00 บาท ตกลงราคา ร้านคณะบคุคล เอม็คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอเอ ร้านคณะบคุคล เอม็คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอเอ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส้านกังานปลัด) 350.00 บาท 350.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน ตลุาคม  พ .ศ. 2555 ประจ าปงีบประมาณ 2556                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธ/ีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

9 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 1,475.00 บาท ตกลงราคา นายทองพนู  พนูมะเริง นายทองพนู  พนูมะเริง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส้านกังานปลัด) 1,475.00 บาท 1,475.00 บาท

10 จ้างเหมาเปล่ียนตลับด้า 1,000.00 บาท ตกลงราคา ร้านคณะบคุคล เอม็คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอเอ ร้านคณะบคุคล เอม็คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอเอ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (กองคลัง) 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท

11 จ้างเหมาน้ารถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการตรวจ 3,135.10 บาท ตกลงราคา บริษทัมติซูปฐพทีอง จ้ากดั บริษทัมติซูปฐพทีอง จ้ากดั เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

สภาพตามรอบระยะเวลาตรวจเช็ค 3,135.10 บาท 3,135.10 บาท

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส้านกังานปลัด)

12 จ้างเหมาท้าพวงมาลา 1,000.00 บาท ตกลงราคา ร้านมวลไม้ ร้านมวลไม้ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส้านกังานปลัด) 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท

13 จ้างเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์ 1,550.00 บาท ตกลงราคา ร้านคณะบคุคล เอม็คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอเอ ร้านคณะบคุคล เอม็คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอเอ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส้านกังานปลัด) 1,550.00 บาท 1,550.00 บาท

14 จ้างเหมารถ -รับส่ง (ศพด.)  พ.ย 55 12,100.00 บาท ตกลงราคา นายอทุยั  ทองมี นายอทุยั  ทองมี เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส่วนการศึกษา) 12,100.00 บาท 12,100.00 บาท

15 จ้างเหมา อาหาร  (ศพด.) พ.ย. 55 17,160.00 บาท ตกลงราคา นายธีระวัฒน ์ พมิพท์อง นายธีระวัฒน ์ พมิพท์อง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส่วนการศึกษา) 17,160.00  บาท 17,160.00  บาท

16 จ้างเหมา คนงานท้าความสะอาด (ศพด.) พ.ย.55 5,335.00 บาท ตกลงราคา นางดลศญา  ราศี นางดลศญา  ราศี เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส่วนการศึกษา) 5,335.00 บาท 5,335.00 บาท

17 จ้างเหมา ยาม ( ประจ้าเดือน พ.ย.55) 7,650.00 บาท ตกลงราคา นายสุชาติ  ประจง นายสุชาติ  ประจง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556  (ส้านกังานปลัด) 7,650.00 บาท 7,650.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2556

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน ตลุาคม  พ .ศ. 2555 ประจ าปงีบประมาณ 2556                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธี /จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา


